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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Quizizz Terhadap Motivasi Belajar 

Peserta Didik Kelas VI di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fatih Cigombong” 

yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana, dari 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP). Universitas Djuanda Bogor adalah merupakan hasil karya 

ilmiah peneliti sendiri.Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini, 

yang saya kutip dari karya orang lain telah saya tuliskan sumbernya secara jelas 

sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. 

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil 

kerja saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia 

menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

Bogor, Mei 2020 

 

Yang Membuat Pernyataan 

 

Evi Latifah 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 
Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, 

kupersembahkan sebuah karya ilmiah kecil ini teruntuk: 

 

1. Kedua orangtuaku Ibu dan Bapaku tercinta yang tiada pernah henti selama 

ini, yang memberiku doa yang tiada hentinya, semangat, serta 

pengorbanan yang tak kan tergantikan Ibu dan Bapaku terima lah bukti 

kecil ini sebagai hadiah kesungguhanku dalam membalas semua keringat 

demi anakmu. Dalam setiap langkahku untuk berusaha mewujudkan 

harapan yang selalu kau panjat kan dalam doa, meski belum semua aku 

meraihnya. 

2. Teruntuk adikku Indra dan Andri yang selalu ada saat minta antar jemput, 

untuk pergi kuliah. 

3. Teruntuk kakak-kakakku tersayang Ulfah, Hamdan dan Ayi, yang selalu 

memberikan dukungan, baik materil dan morilnya. 

4. Kakak iparku Agus Setiadi, S.Pd dan Rusli Salam yang telah memberikan 

masukan serta dukungannya. 

5. Sahabat-sahabatku Kuliah Kerja Nyata dan sahabat magang, dan teman- 

teman seangkatan, seperjuangan terima kasih selalu menemani,  

membantu, serta bekerja sama pada masa-masa perkuliahan. 

6. Keluarga besar Program Guru Sekolah Dasar A-1 Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, terima kasih untuk kerjasama, perjuangan, cinta, kasih 

sayang dan semangatnya selama masa perkuliahan sampai di titik ini. 

7. Almamaterku Universitas Djuanda Bogor, yang menjadi saksi perjuangan. 
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Artinya: 

 
"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan 

baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim, no. 2699) 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang 

telah memberikan kesehatan, keimanan, kesabaran, taufik dan hidayah-Nya 

kepada peneliti hingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Quizizz Terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik Kelas VI di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fatih 

Cigombong”. 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat tersusun tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Martin Roestamy, S.H, M.Pd.I. selaku Pembina Yayasan 

Pusat Studi Pendidikan Islam Amaliyah Indonesia. 

2. Ibu Hj. R. ST. Pupu Fauziah, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ketua Yayasan Pusat 

Pendidikan Islam Amaliyah Indonesia. 

3. Bapak Dr. Ir Dede Kardaya, M.Si. selaku Rektor Universitas Djuanda 

Bogor, yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk menimba 

ilmu pengetahuan yang luas, khusus Pendidikan Sekolah Dasar. 

4. Ibu Zahra Khusnul Lathifah., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda. 

5. Ibu Dr. Helmia Tasti Adri, M.Pd., Si. selaku Ketua program Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Universitas Djuanda Bogor. 

6. Ibu Dr. Rasmitadila, ST., M.Pd. selaku pembimbing utama yang telah 

memberikan nasihat,.bimbingan, masukan, semangat, motivasi dan banyak 

hal sehingga penelitian ini selesai. 
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7. Bapak Irwan Efendi, SH., M.Pd. selaku pembimbing pendamping  yang 

telah memberikan motivasi, bimbingan dan waktunya. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Djuanda Bogor, yang telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan, serta 

bimbingan selama perkuliahan. 

9. Bapak Ustad Syahidul Afandi, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah, di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Al-Fatih Cigombong, yang telah memberikan izin 

serta membantu untuk penelitian di sekolah tersebut. 

10. Bapak Izzudin Abdul Salam R, selaku wali kelas VI-A di Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Al-Fatih Cigombong yang telah bersedia membantu dalam 

penelitian ini. 

11. Ibu Putri Dwi Pratiwi, S.Pd. selaku wali kelas VI-B di Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Al-Fatih Cigombong yang telah bersedia membantu dalam 

penelitian ini. 

12. Peserta didik kelas VI yang telah bersedia mengikuti arahan, serta semangat 

dan antusiasnya, sehingga penelitian ini diselesaikan dengan baik. 

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih, kepada semua pihak  yang 

telah mendukung, menasehati dan dorongan dalam penyusunan penelitian ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. 

Bogor, April 2020 

Peneliti 

 
 

Evi Latifah 


